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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang 

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana cita-cita perjuangan bangsa. Berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

setiap warga negara berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang 

memiliki derajat yang sama dengan yang lain serta tidak ada diskriminasi. Hak 

hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan 

apapun termasuk diperlakukan tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan 

kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Hal tersebut juga diperuntukkan 

terhadap anak.  

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan anak 

dengan cara memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan 

lahir, bathin maupun sosial. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental 

serta sosial. Sehingga anak berhak atas perlindungan dan jaminan terhadap 

pemenuhan hak-haknya demi mewujudkan kesejahteraan generasi muda yang 

berkualitas di masa mendatang agar setiap anak nantinya dapat memikul tanggung 

jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, anak merupakan karunia dari Tuhan 
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Yang Maha Esa sekaligus aset Negara yang paling berharga dalam menyongsong 

masa depan yang lebik baik dan maju untuk membangun bangsa dan negara. 

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang 

sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara 

di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap 

hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum 

nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam Universal Declaration of 

Human Right (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Di 

Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung 

tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak-

hak Anak (Convention On The Rights of Children) dengan keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat 

oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut dibuat karena Negara 

sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut 

wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam penerapan 

masalah penegakan hukum sering mengalami kendala-kendala. Salah satunya 

adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai saat ini terkadang masih 

memperlakukan anak-anak sebagai pelaku tindak  pidana itu seperti pelaku tindak 
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pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi 

sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang 

sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu 

sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan 

pertanggungjawaban individual (Individual responsibility) dimana pelaku 

dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh 

terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang 

belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, 

hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang/dewasa 

dalam berpikir serta berperilaku. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi psikologis anak yang pada akhirnya 

mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu, 

dengan memperlakukan anak tersebut sama dengan orang dewasa maka anak 

dikhawatirkan akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di 

dekatnya. 

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:  

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 
Hal tersebut didukung dengan  ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 

yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak menyebutkan bahwa: 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera. 
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, 

maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Akan tetapi, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara 

berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun 

diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi 

berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, 

bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif 

dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha 

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan 

hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku 

tak terkendali yang  menjadikan anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan 

dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini masih mencerminkan adanya 

penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi, dan masih mengalami beberapa tindak 

kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memberi perlindungan khusus 

kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut. 

Meskipun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan 

kehendaknya sendiri, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. 

Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, maka ada 

kemungkinan terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu 
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tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya 

baik mental, fisik maupun sosial, karena pada hakikatnya sifat anak masih belum 

dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi 

dirinya maupun orang lain. 

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan 

keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak 

tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat 

melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan 

diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. 

Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan 

pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. 

Dan hal tersebut merupakan merupakan dasar yang melatarbelakangi 

seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan 

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu 

dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. 

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan 

pikiran, perasaan dan  kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi 

perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya 

seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan 

pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang 

memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui 

tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang 

menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk 
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memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus 

memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai 

sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas 

bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.1

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan 

Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk Undang-undang Peradilan 

bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang 

menekankan pada segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok menekankan 

pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau 

belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian 

kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial.

 

Dari beberapa faktor-faktor negatif yang terjadi dalam kehidupan anak-

anak, mengakibatkan perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut menyimpang 

yang biasanya disebut sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak sering disebut 

dengan “juvenile delinquency”. 

2

Menurut Kartini Kartono (1992) bahwa yang dimaksud dengan juvenile 

delinquency adalah: Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak 

muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja 

 

                                                           
1 Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997, website: 
http://wordskripsi.blogspot.com/2010/04/015-tijauan-yuridis-terhadap-penerapan.html, dikunjungi 
pada tanggal 11 Maret 2012. 

 

2 Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
2011,  h. 25-26. 
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yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 

mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. 

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan juvenile delinquency adalah 

perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh 

orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan. 

Paul M. Tappan memberikan perumusan tentang pengertian juvenile 

delinquency: The juvenile delinquency is a person has been adjudicated as such 

by a court of proper jurisdiction though he may be no different up until the time of 

court contact and adjudication at any rate, from masses of children who are not 

delinquent. 

Sementara Romli Atmasasmita berpendapat bahwa Juvenile Deliquency 

adalah sebagai berikut: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak 

dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 

pribadi si anak yang bersangkutan.3

                                                           
3 Ibid, h. 27-29. 

 

Di Amerika Serikat, dibedakan pengertian antara perbuatan yang 

dilakukan oleh anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Suatu perbuatan tindakan antisosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan 

dan ketertiban umum yang apabila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 

21 tahun disebut dengan kejahatan (crime). Sedangkan apabila yang melakukan 

perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut 

dengan kenakalan (deliquency). 
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Dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang memperhatikan 

kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan khusus bagi anak untuk menjamin 

kepentingan anak melalui Undang-undang Pengadilan Anak. Peradilan khusus 

bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan 

oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak dibawah umur, semuanya 

wajib disidangkan pada peradilan anak di lingkungan peradilan umum. Undang-

undang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat 

nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. 

Selain itu Undang-undang Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat 

hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum 

maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip 

kepentingan yang terbaik bagi anak. 

Undang-undang Pengadilan Anak memberikan definisi mengenai anak 

nakal dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:  

Anak Nakal adalah : 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 

anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
 

Dilandasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat 

manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak, maka pemenuhan hak-hak anak 

untuk tumbuh dan berkembang perlu dioptimalkan potensi yang dimilikinya 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Perhatian, komitmen, dan sumber 

daya yang tersedia haruslah diwujudkan menjadi tindakan nyata di tingkat 
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individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara. Oleh karena 

itu, orang tua, masyarakat serta pemerintah seharusnya lebih bertanggungjawab 

terhadap pembinaan, pengawasan, pendidikan, dan pengembangan perilaku bagi 

anak. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang 

bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-

anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran 

hukum yang disebut dengan kenakalan anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang 

menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. 

Salah satu kejahatan yang sering terjadi pada kelompok rentan khususnya 

anak yang masih di bawah umur ialah kejahatan perdagangan orang. Kejahatan 

perdagangan orang merupakan suatu permasalahan pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, 

dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak 

atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Kejahatan 

perdagangan anak di bawah umur merupakan permasalahan hak asasi manusia 

yang menekankan pada prinsip fundamental dari suatu keadilan yakni pengakuan 

bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama, tidak membedakan jenis 

kelamin, suku, agama atau status sosial seseorang. Perdagangan orang bukan 

suatu tindak pidana umum melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana 

khusus. Yang lebih mirisnya lagi bahwa makin maraknya tindak pidana 

perdagangan orang yang pelakunya adalah anak. 
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Menurut kasus-kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang tersebut memiliki faktor beragam yang dapat 

mempengaruhinya dalam melakukan perbuatan menyimpang. Meskipun 

perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, akan tetapi 

bukan berarti anak bertanggungjawab secara penuh terhadap tindakannya tersebut 

sehingga aparat penegak hukum terlebih dahulu melihat alasan-alasan untuk 

mempertimbangkan berat atau  ringannya perbuatan dan memberikan sanksi yang 

tepat dan bermanfaat bagi anak. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa sifat anak 

yang rentan dan masih belum dapat berfikir layaknya orang dewasa. Untuk itu, 

dengan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat pertanggungjawaban 

pidana anak pelaku tindak pidana perdagangan orang serta penerapan sanksi 

dalam peradilan anak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi berkaitan dengan anak 

yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, maka rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana 

perdagangan orang menurut putusan Mahkamah Agung No. 

140K/Pid.Sus/2010 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 

153/Pid.A/2011/PN.Sby? 

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dalam praktek peradilan anak? 
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1.3. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1.3.1. Tipe Penelitian 

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe 

penelitian yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif merupakan 

pendekatan masalah yang mempunyai tujuan untuk mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji dari literatur yang kemudian 

dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini. Penelitian ini menganalisa peraturan perundang-undangan di bidang 

perdagangan orang yang pelaku dan korbannya adalah anak yang dikaitkan 

dengan sistem peradilan anak. 

1.3.2. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi mengenai perdagangan orang yang pelaku dan 

korbannya anak, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan secara statue 

approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan 

kasus). 

Statue approach merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap 

permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam hal ini statue approach digunakan untuk mengkaji dan memahami 

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

perdagangan orang yang pelaku dan korbannya adalah anak. 
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Sedangkan case approach merupakan pendekatan terhadap permasalahan 

kasus untuk menganalisa putusan hakim tersebut dengan mendasarkan pada 

peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang terdapat 

dalam literatur. 

1.3.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, dimana 

bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta berkaitan dengan kasus permasalahan yang sedang dibahas yaitu Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak (Undang-undang Pengadilan Anak), Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan 

Anak), dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). 

Kedua, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum bersifat 

menjelaskan dan bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku literatur, 

artikel-artikel media massa atau cetak, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam kasus ini. 
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